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QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất 

 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;  

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao;  

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định về thu tiền 
sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;  

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước;  
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Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-
CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê và lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tỷ lệ phần trăm (%) 

để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021 và thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) 

để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, 

ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 
- Cục thuế tỉnh; 
- Kho bạc nhà nước Cao Bằng; 
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; TTTT; 
- Lưu: VT, NĐ (TT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Xuân Ánh                            
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